
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mei 2020 

 

Beste ouder en/of verzorger, 

 

Vorige maand hebben we je geïnformeerd over de compensatie van de ouderbijdrage. Samengevat 

was de boodschap: de overheid compenseert in deze Coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan 

het maximum fiscale uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Onze uurprijs ligt, net als bij de 

meeste kinderopvangorganisaties in Nederland, boven dit maximum uurtarief. Wij als 

kinderopvangorganisatie betalen gedurende de sluiting van de kinderopvang het verschil tussen het 

maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij jou in rekening brengen. Dat betekent dat je de kosten 

gedurende de sluiting in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie 

en een deel via Wasko. 

  

Wat betaalt Wasko aan jullie terug, voor welke periode en wanneer? 

Wasko betaalt aan jou terug het verschil tussen het maximum fiscale uurtarief en het uurtarief dat 

wij bij jou in rekening hebben gebracht voor de volgende periode:  

• 16 maart - 31 maart 

• 1 april - 30 april 

• 1 mei - 10 mei 

De uitbetaling door Wasko zal vrijdag 22 mei plaats vinden. 

  



Wie ontvangt de terugbetaling van Wasko? 

Alle dagopvang, peuterspeelgroep en BSO-ouders die de rekeningen gedurende bovenstaande 

periode aan Wasko hebben betaald en bij wie er geen oude rekeningen openstaan, ontvangen de 

terugbetaling. Indien er oude rekeningen zijn die nog niet zijn betaald aan Wasko, dan wordt de 

creditnota niet uitbetaald maar verrekend met de openstaande rekening(en). We zullen echter niet 

verrekenen met de nieuwste factuur over juni. Deze is immers nog niet vervallen. 

  

Wat betaalt de overheid terug en wanneer? 

Naast de doorbetaling van de kinderopvangtoeslag, vergoedt de overheid de eigen bijdrage voor 

Dagopvang (0-4 jaar) en BSO tot het maximum uurtarief. Dit geldt ook voor de PSG-ouders die recht 

hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt uiteraard alleen voor ouders die gedurende de sluiting hun 

rekeningen aan de kinderopvang gewoon hebben doorbetaald. Het geld dat je ontvangt van de 

overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de 

kinderopvangtoeslag ontvangt. Je ontvangt van de overheid een bevestiging van de hoogte van dit 

bedrag. Dit bedrag omvat de periode van 16 maart tot het moment dat de scholen en de BSO weer 

volledig opengesteld worden (nu 50%). Dus ook al gaan de kinderen vanaf 11 mei weer geheel naar 

de Dagopvang of (gedeeltelijk) naar de BSO, tot het moment van gehele openstelling van 

basisonderwijs en BSO, vergoedt de overheid de gehele eigen bijdrage van ouders tot aan het 

maximale uurtarief. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald in juli. Als de 

gedeeltelijke openstelling wordt verlengd, vindt de betaling door de overheid over deze langere 

periode in één keer plaats op een later moment. 

  

Wat gebeurt er met de compensatie van de eigen bijdrage voor PSG-ouders? 

De Gemeente Molenlanden en Gemeente Alblasserdam hebben vanuit hun verantwoordelijkheid 

voor gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang en vanuit hun partnership met Wasko het bedrag 

van de compensatie ouderbijdrage voor de peuteropvang voor haar rekening genomen en 

overgemaakt aan Wasko. De gemeentes zullen hiervoor een vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. 

Wasko zal op vrijdag 22 mei a.s. deze ouderbijdrage overmaken aan de desbetreffende ouders in 

deze gemeentes. 

Voor de gemeente Papendrecht zijn we nog in afwachting op het besluit op compensatie voor 

ouders. De gemeente Sliedrecht heeft laten weten niet te compenseren. Wasko neemt echter haar 

verantwoordelijkheid en zal voor de ouders uit Papendrecht en Sliedrecht de eigen bijdrage 

compenseren en eveneens overmaken op vrijdag 22 mei.  

 

TSO 

Vanwege de Coronamaatregelen is de factuur over maart gecrediteerd. Voor de maand april is geen 

factuur verstuurd. Het is nog niet bekend of we de TSO weer mogen verzorgen ná 20 mei. Mocht dit 

wel het geval zijn, dan ontvang je de factuur voor de laatste dagen in mei op de gebruikelijke manier. 

 

Gestart na 16 maart en nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd? 

Normaal gesproken kun je tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, 

zul je dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. We 

adviseren je om alsnog zo snel mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen. 

  

Baanverlies, wat betekent dit voor de kinderopvang? 

Het verlies van je baan of van je partner is heel erg. De overheid houdt hier rekening mee voor een 

periode van 3 maanden. Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie 



maanden het recht op de kinderopvangtoeslag. 

  

Meer informatie 

Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

peronderwerp/kinderopvang/ouders 

  

Tot slot 

We willen je als ouder/verzorger nogmaals ontzettend bedanken voor je begrip en medewerking 

tijdens de afgelopen maanden. Doordat bijna iedereen de rekeningen doorbetaalden, kon Wasko 

onder meer haar medewerkers en huur van de locaties blijven betalen. Ook konden we hierdoor op 

11 mei met z’n allen weer volledig klaar staan om je kind(eren) met open armen te ontvangen. Met 

veel liefde en plezier hebben alle pedagogisch medewerkers dit afgelopen week weer gedaan, 

uiteraard volgens alle geldende veiligheidsvoorschriften van het RIVM en de richtlijnen van de 

overheid. 

  

Rest mij nog te zeggen dat het klachtenjaarverslag van 2019 is vastgesteld. Wil je hier meer over 

weten, dan kun je contact opnemen met Paula van de Mheen via p.vandemheen@wasko.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 

Directeur-bestuurder 
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